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ARABULUCULUK NEDİR?

 öncesinde bir araya gelmemiş ya da gelme imkanı bulamamış, aralarında
uyuşmazlık bulunan tarafların öncelikle bir araya gelmesini,

 görüşmeler esnasında birbirlerini anlamalarını ve dile getiremedikleri
duygularını ifade etmelerini yani etkin bir iletişim kurmalarını sağlayan,

 çözümlerini kendilerinin üretmelerini amaçlayan,

 hızlı, daha az masraflı, gizli, kazan - kazan esasına dayalı,

 tarafsız, bağımsız ve uzman bir arabulucu tarafından yürütülen bir alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemidir.



GİZLİLİK



HIZLI

DAHA AZ MASRAFLI



TARAFLARIN KENDİ 

ÇÖZÜMLERİNİ

BELİRLEMESİ



 Arabuluculuk; yargıya-mahkemeye

gitmeden ya da yargı süreci devam

ederken başvurulabilecek dostane

bir süreçtir.

 Arabuluculuk sadece hukukçuların

icra edebileceği ayrı bir meslektir.



DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE

ARABULUCULUK

 Son verilere göre Dünya’da 160 ülkede uygulanmaktadır.

 Hukukumuzda 2013 yılından itibaren öncelikle ihtiyari olarak

uygulanan arabuluculuk, yerleşmesi ve yaygınlaşması için

süreç içerisinde birçok uyuşmazlıkta yargıya gitmeden önce

zorunlu olarak uygulanmakta.



HANGİ UYUŞMAZLIKLARI 

ARABULUCULUK İLE ÇÖZEBİLİRİZ?
 İş Hukuku

 Ticaret Hukuku

 Tüketici Hukuku

 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 Sağlık Hukuku

 Miras Hukuku

 İnşaat Hukuku

 Bankacılık ve Finans Hukuku

 Kira Hukuku



FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

HUKUKUNDA ARABULUCULUK



DAVA ŞARTI ARABULUCULUK



MARKA



FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKUNDA ARABULUCULUK KONUSU 

YAPILABİLECEK DAVA TÜRLERİ

 Marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı, tasarım, patent ve faydalı

model gibi sınai mülkiyet hakkına tecavüz nedeniyle açılacak alacak

ve tazminat talepli davalar

 Marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı, tasarım, patent ve faydalı

model hükümsüzlüğü ve iptali kararından önce kurulmuş ve

uygulanmış sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin iadesine ilişkin

davalar

 Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, patent ve faydalı

model hakkı sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket
etmesi nedeniyle zarar görenlerin açacağı tazminat davaları



FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKUNDA ARABULUCULUK 
KONUSU YAPILABİLECEK DAVA TÜRLERİ

 Çalışanların meydana getirdiği buluş ve tasarımlara ilişkin bedel davaları

 Patent başvurusunun gizli tutulduğu süre için Devlete karşı açılan

tazminat davaları

 Tasarım ve patent hakkının devrinden veya lisans vermeden doğan

sorumluluk nedeniyle açılacak tazminat davaları

 Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda ön alım

hakkının kullanılmasına ilişkin davalar



TALEP EDİLEBİLECEK PARASAL DEĞERLER

Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan kimse SMK md. 151’e göre “karşı taraftan sebep 
olduğu zarar”ı isteyebilecektir. 

 FİİLİ ZARAR

 YOKSUN KALINAN KAR

■ Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı sınai mülkiyet hakkı sahibinin, o hakkın
kullanılması ile elde edebileceği muhtemel geliri,

■ Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin, sınai mülkiyet hakkını kullanmak yoluyla elde

ettiği net kazancı,

■ Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin, sınai mülkiyet hakkını bir lisans anlaşması ile

hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedelini talep edebilecektir.



ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİ

SÜRECİ





TEŞEKKÜR

EDERİM


